
Téma na měsíc LISTOPAD: 

Listopadová světélka 

 

Vybrané vzdělávací cíle měsíčního bloku:  

• Učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 

dramatickou úlohu apod.) 

• Vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, 

chybějícího) 

• Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení 

• Zachovávat správně držení těla 

• Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat 

se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a o své osobní věci, 

oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 

• Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a 

přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 

• Všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

• Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a 

proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým 

okolnostem doma i v mateřské škole 

• Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

• Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

• Chápat, ž všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se 

chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

• Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 

• Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je 

třeba se chovat 

• Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, 

proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých, odmítat společensky nežádoucí chování 

(např., lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých 

možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 

• Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 

dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět 

z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 
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1. týden 

Komunikační kruh – Tento týden si připomeneme dušičky a světélka s nimi spojená. Budeme si vyprávět 

pohádky na toto téma, aby nám jej trošku přiblížily. Budeme si také vyprávět o zážitcích z Halloweenu, zda-

li jsme ho slavili, popř. jak. Budeme si nadále povídat o změnách počasí, které se postupně proměňuje v 

zimu. Co to je blesk a hrom? 

Literární chvilky – Pohádka o Broučkovi – svítí lucerničkami lidem na cestu, Krtek a sluníčko 

Báseň- Five garden snails, Déšť 

Píseň- How many leaves, Bouřka 

Poslech relaxační hudby 

 

Ranní cvičení – Ranní protahování 

PH –  Na blesk a hrom 

 Na duchy 

  

Výtvarné činnosti – Kreslíme blesk, vyrábíme svíčku 

Smyslová činnost – posloucháme , jak zní bouřka- Jak je slyšet hrom 

Logohrátky – Logopedický screening a procvičování mluvidel 

Matematická představivost – počítání světélek ve tmě 

 

 



Téma na měsíc LISTOPAD: 

Listopadová světélka 

 

 

2. týden 

Komunikační kruh – Tento týden si povídáme o všech možných barvách v přírodě, které můžeme najít. 

Užíváme si posledních teplých paprsků v přírodě, sbíráme různé přírodní materiály, učíme se, co sbíráme a 

proč. Sledujeme změny počasí, o ubývajících dnes a stále delších nocích. 

Literární chvilka- Pohádka – Vláďův drak, Broučci 

   -báseň- Počasí je na draka, Colors 

   -píseň- Vzal si mrak černý frak, Pass the color 

Rozpoznávání vánku, větru a vichřice- hudební znázornění 

Poslech hudby Čtvero ročních období 

Pohybové činnosti – PH – Opičí dráha z přírodních materiálů 

PH - Barvy 

Výtvarné činnosti – výroba výzdoby z přírodních materiálů, učíme se s přírodninami pracovat 

Základní matematické představy – zamračeno, polojasno, bouřka, jasno, mlha 

Smyslová činnost – Rozpoznávání odstínů barev, menší děti se učí barvy 

Logohrátky – logopedické cvičení na procvičení mluvidel 
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3.týden 

Komunikační kruh Tento týden se budeme povídat o změnách počasí a o pohybu sluníčka, a že denního 

světla ubývá. Dále si povídáme o větru, kterého stále přibývá. Co se dá za větru dělat? Vyrobit a pouštět 

draka! 

Literární chvilka -Krtek a drak, Broučci 

Báseň – O drakovi, Kites 

Píseň- rytmizace písně Déšť, Není drak, jako drak 

Pohybové činnosti - Hra Hledání sluníček 

   Hra Dotváříme sluníčko  

Výtvarné činnosti- Jakou barvu má sluníčko, duha? Výroba draka Pytlíka 

Smyslová činnost – Vnímání pohybu větru, odkud tam fouká? 

Logohrátky – procvičování mluvidel 

Matematická představivost – Velké, menší, nejmenší slunce 

Drakiáda 
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4. týden 

Komunikační kruh –Tento týden se budeme věnovat zvířátkům, která se ukládají k zimnímu spánku spolu se 

zbytkem přírody.  Přírodě můžeme trochu pomoci úklidem naší zahrádky, která bude čekat do jara na další 

sázení. Budeme se věnovat dále listům a jejich třídění. 

Pohybové činnosti- Procházka po zahradě, úklid naší podzimní zahrádky 

Protahování celého těla 

PH – Hra s padákem 

PH – Hibernation! 

PH – Na veverky 

Literární chvilka- Jak se stromy a keře loučily se zvířátky, Broučci 

Básně- Vlaštovičko leť, Little bear 

Písně- Bear is sleeping, Když jde malý bobr spát 

Výtvatné činnosti- Obtisk listů- negativ 

Základní matematické představy – třídění listů do skupin 

Logohrátky – procvičování mluvidel  

 

 


